
 
Powiat Rawski realizuje projekt pn. „CUŚ DOBREGO!” dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Powiat Rawski jako Lider realizuje projekt pn. „CUŚ DOBREGO!” w partnerstwie z Gminą Regnów, Gminą Biała 
Rawska, Miastem Rawa Mazowiecka, Gminą Rawa Mazowiecka, Fundacją Obudźmy Nadzieję oraz SPZOZ 
Szpitalem Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez 
utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. 105 miejsc 
świadczenia usług społecznych dla 223 osób (172K i 51M).  

Usługi społeczne będą realizowane w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Regnów, Gminy Biała 
Rawska i Miasta Rawa Mazowiecka, specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenta rodziny dla mieszkańców 
Gminy Biała Rawska, Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, oraz prowadzenia domu 
dziennego pobytu, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wsparcia dzieci z rodzin zastępczych i osób z ich 
otoczenia z terenu powiatu rawskiego. 

Usługi zdrowotne będą realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Ducha 
 w Rawie Mazowieckiej w formie sprawowania opieki długoterminowej i organizacji teleopieki dla mieszkańców 
powiatu rawskiego. 

Realizacja projektu: 01.07.2020r. – 30.06.2023r. 
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 11.090.726,51 zł 
Wartość projektu 13.047.757,68 zł 

Dofinansowanie ze środków UE dla Powiatu Rawskiego na realizację zadań: wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego i piecza zastępcza wynosi: 2 155 986,26 PLN, a całkowita wartość tych zadań wynosi 
3 103 131,23 PLN. 

W ramach zadań realizowanych w projekcie przez Powiat Rawski w okresie od VII 2020r. do VI 2023r. 
zatrudnionych zostanie 3 koordynatorów pieczy zastępczej. Wsparciem objęte zostaną 34 osoby umieszczone  
w pieczy zastępczej oraz 40 osób z otoczenia z istniejących rodzin zastępczych powiatu rawskiego.  
W każdym roku organizowane będą po 2 szkolenia dla rodzin zastępczych w systemie 6 x szkolenie jednodniowe 
8-godzinne.  Tematyka szkoleń będzie obejmowała: kompetencje wychowawcze, umiejętność radzenia sobie w 
sytuacji trudnej dziecka, dorastanie dziecka, wpływ środowiska na rozwój dziecka. 
W ramach wspierania dzieci z rodzin zastępczych, dla 34 dzieci będą przeprowadzane indywidualne korepetycje 
z matematyki i języka obcego.  
Organizowane będą grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci z rodzin zastępczych.  
W każdym roku będą organizowane wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i opiekunów z rodzin zastępczych. 

 

Ponadto w okresie realizacji projektu od I 2021r. będzie prowadzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla 
100 mieszkańców powiatu rawskiego.  

 

Biuro projektu:  Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, pokój 
113, tel. 46 814 46 31, osoba do kontaktów: Patrycja Wróblewska-Firek 
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